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Ad.1 Underskrift af referat fra d.18.9.2014 

Referatet blev underskrevet 

Ad.2 Godkendelse af dagsorden 

Dagordenen blev godkendt 

Ad.3 Siden sidst 

SSP orienterede om, at der nu er en ny situation i ledelsen efter at CC har opsagt sin stilling som 
vicerektor med udgangen af december. Han starter som rektor på NGG. Stillingsopslag er ude nu. 
CC beklagede i en kommentar aftrædelsen og takkede for tiden på Frederikssund Gymnasium. Det 
blev understreget, at det ikke skyldtes forhold på Frederikssund Gymnasium, at han havde valgt 
nye udfordringer. 

Pr. 1.12.2014 har vi ansat en elev-coach/vejleder på halv tid. Foreløbig frem til sommer. Hendes 
arbejde vil bestå i at være elevcoach for de mange elever med div. diagnoser og andre typer af 
problemer. Hun skal deltage i lektieværksted for matematik og være dobbeltlærer i c og b-
niveauklasserne i matematik, samt i hf-klasserne. 

En af vore matematiklærere har opsagt sin stilling med udgangen af december, men situationen er 
løst internt med to af vore matematiklærere. 

Pr. 1.1.2014 tager vi imod en praktikant, som skal følge Sara Tanderup i dansk og billedkunst. 
Dette er en del af et aktiveringsforløb. 

Vi har tilmeldt os ENNOVAS medarbejderundersøgelse her i foråret. I MIO har man debatteret 
muligheden for implementering af andre evalueringer. 

Vi er lige på nippet til at færdiggøre projektet omkring vores indgangsparti, som 
billedkunsteleverne, læreren og en lokal kunstner/designer, Ida Trier har stået for. 

Der blev informeret om fodboldprojektet, der er blevet til i samarbejde med FFB. Det skydes i gang 
med et informationsmøde medio januar. 



Vi har fået en ny hjemmeside og en ny grafisk profil. Den fungerer glimrende. 

Vi har gennemført en vellykket Campus-dag i starten af november med efterfølgende fest. 

I 1.g ser vi p.t 4 elever som frafaldstruede. 3 elever, som blev nævnt ved sidste møde, er stoppet. 
Herudover er 4 elever udmeldt efter eget valg. 

I 2.g ser vi nu 2 elever som frafaldstruede. 2 er gået ud. 

I 3.g ser vi 3 elever som frafaldstruede. 2 elever er gået ud. 

På HF er der 5 elever, der nu bliver udmeldt på grund af fravær. Ca. 10 er frafaldstruede. Fraværet 
er generelt højere, end på stx. 3 er gået ud efter eget valg. 

HF udvalg oprettes for at inkludere elever mere i udviklingen af uddannelsen i fremtiden. 

 

Ad.4 Budget for 2015 + investeringsplan 

Sussie informerede om forudsætningerne for budgettet.  

Der blev blandt andet informeret om ændringer i taxameter og i udkantstillæg.  

FG regner med 21 klasser fra sommeren 2015. 

Bestyrelsen drøftede og godkendte det fremsendte budget og investeringsplanen. 

Ledelsen vil undersøge om man kan udvide tilgængeligheden af el i klasserne. Der indhentes 
tilbud. 

Debat vedrørende flere og bedre arbejdspladser til lærere og elever. Målsætning om flere og 
forskelligartede forberedelseslokaler til lærerne. Dette emne tages op til strategiseminaret til 
foråret.  

Det blev pointeret, at mange debatpunkter i forbindelse med budget og investeringsplan kunne 
diskuteres i forbindelse med den strategiproces FG skal igennem i foråret. 

Ad.5 Atriumgårdens renovering 

Her orienterede Sussie om, at vi har fået et forslag til en renoveringsplan for atriumgården på ca. 2 
mio. kr.  

Der var ikke umiddelbart entydig opbakning til projektet. 

Bestyrelsen drøftede, hvilke scenarier der kunne igangsættes i forhold til atriumgården og andre 
byggeprojekter på FG. Det pointeres, at det er svært at vurdere, hvor højt atriumgården skal 



prioriteres i forhold til andre potentielle investeringer. Hvis man har to mio. kr. er der måske andre 
investeringer, der skal prioriteres.  

I forbindelse med debatten om Atriumgården, kom bestyrelsen ind på byggeprojekter generelt. 
Det blev anbefalet at man undersøger om kommunen kunne have interesse i at støtte op om et 
”idrætshals projekt”. I den forbindelse blev det diskuteret om det kunne være en mulighed, at 
sætte en vis procentdel af overskud til side, til brug på store byggeprojekter, der understøtter 
udviklingen mod et mere moderne undervisningsmiljø. 

På baggrund af denne debat blev det besluttet at LL og JJ, på vegne af lærerne, ville lave et oplæg 
om ønsker til opgraderinger af faciliteter generelt. Elevrådet ville ligeledes gå i tænkeboks mht. 
ønske om forbedringer.  

Begge disse oplæg skal tjene som baggrund for en større debat om fremtiden for faciliteterne på 
Frederikssund Gymnasium til forårets strategiseminar. 

Ad.6 Ændring af studie- og ordensregler (vedhæftet- ændringer med rødt…) 

Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag, og blev enige om at ordlyden var fin. Det blev dog 
pointeret fra elevernes side, at der i de nye regler, gives lærerne lov til at give fravær, hvis man 
ikke laver relevante ting for undervisningen (som fx Facebook). Dette er man imod fra elevernes 
side, hvor man mener, det er en for hård sanktion. Andre i bestyrelsen argumenterede mod 
pointen og ville gerne beholde muligheden for at sanktionere med fravær. Det blev pointeret, at 
det er vigtigt at beholde formuleringen, men den må ikke misbruges af lærere som overdrevet 
strafferedskab. Reglen skal ses som hjælp til digital dannelse. 

De nye studie- og ordenregler blev godkendt bestyrelsen. 

 

Ad.7 Næste møde, som skal være vores strategidag. 

12.marts 2015 på Bautahøj – heldagsmøde. 

Mødetidspunkt godkendt. Tema: Strategi og årsregnskab. 

Ad.8 Evt. 

FG vil prøve at planlægge en fællestime med debat om gymnasiereformen. Gerne i foråret.  
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